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تهران-دادکشنه صنعت هواپيمایی کشوری،

..............................

تحلیل انتقال صوت از یک پوستهی استوانهای دوجداره با هستهی موجدار
3

روحاهلل طالبی توتی ،1کامران دانشجو ،2محمد کرنوکر
دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،نارمک

چكیده
در این مقاله افت انتقال صوت از یک پوستهی استوانهای دوجداره ی
ایزوتروپیک با هستهی موجدار مورد بررسی قرار میگیرد .سازههای
ساندویچی بدلیل مزایایی از جمله عایق صوتی و حرارتی بودن و قابلیت
جذب انرژی باال دارای کاربردهای متعددی در صنایع مختلف از جمله
هوافضا ،هستهای ،عمرانی ،بسته بندی ،دریایی و خودروسازی میباشند.
بررسی افت انتقال صوت این گونه از سازهها از اهمیت بسیار زیادی در صنعت
هوافضا و دیگر صنایع برخوردار میباشد .در این مقاله ،به منظور بیان
معادالت حرکت پوستههای ایزوتروپیک داخلی و بیرونی از تئوری مرتبه اول
تغییرشکل برشی استفاده میشود؛ عالوه بر این ،هستهی موجدار به صورت
ف نرهایی با سفتی معادل مدل میگردد .متعاقباً با فرض برخورد یک موج
صفحهای ،میزان افت انتقال صوت این پوستهی استوانهای مورد ارزیابی قرار
میگیرد .صحتسنجی نتایج بدستآمده بر دقت بسیار باالی مدل ارائه شده
داللت دارند .همچنین ،فرکانسهای رینگ ،بحرانی و تطابق محاسبه شده از
تطابق بسیار خوبی با نتایج بدست آمده برخوردارند.
واژه های کلیدی :افت انتقال صوت -پوستهی دوجداره -هستهی موجدار-
تئوری مرتبهاول تغییرشکل برشی

پوساااته های موجدار ،اساااتفاده از آن ها به عنوان هساااته در ساااازههای
ساندویچی میباشد.
در زمینهی سازه های موجدار در گذشته مطالعات ب سیاری صورت پذیرفته
ا ست .در سال  1333ت سیولکوو سکی( )Tsiolkovskyاولین نفری بود که
به ا ستفاده از پو ستههای موجدار در مهند سی ا شاره نمود[ .]1سپس در
سال  ،1392میر( )Meierکارایی یک پو ستهی موجدار طولی را به عنوان
یک فنر شعاعی بررسی کرد[ .]2در
ادامه ،کامیساااارووا( )Komissarovaپایداری پوساااته های اساااتوانهای
ارتوتروپیک
موجدار طولی تحت یک بار فشااااری محوری با توزیع یکنواخت را مورد
بررساای قرار داد[ .]3ژانگ و لیانگ( )Zang and Liangتغییرشااکل و
توزیع تنو در لوله های موجدار با امواج نیم دایرهای تحت بار محوری را
محا سبه کردهاند[0و .]5کیم( )Kimانت شار موج پیچ شی در یک ا ستوانهی
دایروی با سطح خارجی موجدار را مورد بررسی قرار داده است[.]9
گریگورنکو و روژاک( )Grigorenko and Rozhokدر چندین مقاله به
بررسااای تحلیل تنو انواخ مختلفی از پوساااته های اساااتوانهای موجدار

مقدمه
سااازههای موجدار بدلیل ویژگیهای خاصااشااان از جمله ،نساابت جر به

پرداخ تها ند[ .]3-0همچنین ،آن ها تاثیر فرکانس و دام نهی امواج بر روی

سااافتی پایین ،مقاومت در برابر کمانو ،و جذب انرژی دارای کاربردهای

م یدان های جاب جایی و تنو اساااتوا نه های بیضاااوی مو جدار را تحل یل

گساتردهای در مهندسای هوافضاا ،کشاتی ،اتومبیل و خودرو میباشاند .به

نمودند[ .]14ساامنیوک و همکارانو( )Semenyuk et alروشاای برای

عنوان مثال میتوان به اسااتفاده از این سااازهها در المانهای ساانجشاای،

تعیین مدها و فرکانسهای طبیعی پوسااتههای اسااتوانهای غیردایروی ارائه

ورقههای فیبری ،سقفهای چیندار ،دیوارهی محفظهها ،ه ستهی ورقههای

نمودهاند[ .]11برگمن( )Bargmannپایداری پو ستههای ا ستوانهای جدار

سااندویچی ،عرشاه پلها و پنلهای کشاتی اشااره نمود .همچنین اخیراً از

نازک تحت فشاار خارجی را مورد بررسای قرار داد[ .]12در این بررسای ،با

این سازهها در بالهای انعطافپذیر استفاده می شود .عالوه بر این ،لولههای

اسااتفاده از معادالت پوسااتههای دوار ،ساافتیهای تقریبی یک پوسااتهی

موجدار به صاااورت گساااتردهای جهت کاهو نویز و ارتعاش و به عنوان

اسااتوانه ای موجدار در راسااتاهای محوری ،شااعاعی و محیطی اسااتخراج

سازه های جبرانی در مهند سی عمران و صنعت مدرن ا ستفاده می شوند.

شدهاند.

پوستههای موجدار و خصوصاً پوستههای موجدار طولی ،سازههایی چندپایا

مسااهلهی انتقال یک موج صاافحهای از طریق دو صاافحهی موازی با طول

میبا شند که می توانند هر دو قابلیت تغییر شکل زیاد و ا ستحکا سازهای،

بینهایت که توسا فریمهای با فواصال معینی به هم متصال شاده بودند،

که مطلوب طراحی سازههای انعطافپذیر هستند ،را عرضه کنند .بار بحرانی

تو س لین و گرلیک ( )Lin and Garrelickبرر سی شده ا ست[.]13

محوری یک پو ستهی ا ستوانهای موجدار محوری  04%بیوتر از بار بحرانی

تاکاهاشی( )Takahashiتشعشع صوت از سازههای صفحهای دوجداره با

پوستهی استوانهای دایروی متناظر میباشد .یکی از کاربردهای صفحات و

طول بی نهایتی را بررسی کرد ،که در فواصل معینی به یکدیگر متصل و در
معرض یااک نیروی نقطااهای هااارمونیااک هساااتنااد[ . ]10کوردونیر و

 -1استادیار ،تلفن( rtalebi@iust.ac.ir ، 00204241 :نویسنده مخاطب )
 -2استاد
 -3کارشناسارشد
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همکارانو( )Cordonnier et al.انتقال و تشااعشااع صااوت صاافحات
موجدار فوالدی را بررساای نمودند[ .]15هیلیون( )Hillionپراکندگی یک
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موج صفحهای آکوستیکی توس یک استوانهی موجدار را مورد مطالعه قرار
داد[.]19
وانگ و همکارانو( )Wang et alبه منظور بررسی مکانیز انتقال صوت،



()5
()9



()0

انتقال صاااوت از طریق پنلهای سااااندویچی با هساااتهی موجدار را مورد
برر سی قرار دادند[ . ]11در این مقاله ،پنل ساندویچی مورد نظر به صورت
دو پنل موازی مت صل شده به هم تو س فنرهای انتقالی و چرخ شی ،مدل
شده است .همچنین جر هسته به صورت جر های متمرکز بر روی دو پنل



()1
رواب





روش فضای هارمونیک را برای پارتیشنهای دو جدارهی تقویت شده توس
ستونهای موازی متناوب ب س دادند[ .]10ژین و همکارانو()Xin et al
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( )0الی ( )9بیانگر حرکت انتقالی و رواب ( )0و ( )1بیانگر حرکت
باال  N zj ، N j ، N zjو  N jzبیانگر

چرخشی می باشند .در رواب

مدل شده ا ست .شن و همکارانو( )Shen et alمدلی تئوری برای انتقال

نیروهای درون صفحهای به ازای واحد طول M zj ، M j ، M zj ،و

صوت از طریق یک سازهی ساندویچی با ه ستهی موجدار را با ا ستفاده از

 M jzگشتاورهای به ازای واحد طول Q zj ،و  Qjبیانگر مولفههای
نیروهای برشی عرضی ( به ازای واحد سطح) اعمالی بر سطح یا به عنوان

روش بس مودال توسعه دادند[.]13

j

q rj

حجمی q ، q zj ،و
  ،و  mzj ، rو mj

نگاهی به تاریخچهی فوق به خوبی نشاااان میدهد که افت انتقال صاااوت

نیروهای

پوستههای استوانهای دوجداره با هستهی موجدار تا بحال مورد بررسی قرار

جهات z

نگرفته ا ست .از این رو ،در این مقاله مدلی برای محا سبه افت انتقال صوت

میانی پوسته( به ازای واحد سطح) میباشند .همچنین:

این گونه از پوستهها ارائه میگردد.

یروهای خارجی (به ازای واحد سطح) در

بیانگر گشتاورهای توزیع شده حول سطح
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مشخصات مدل
شماتیکی از مسهلهی مورد مطالعه در شکل 1به تصویر کشیده شده است؛
که در آن یک موج صفحهای مایل در امتداد صفحهی  xzبا زاویهی برخورد
 γبه یک پوستهی استوانهای دوجداره با طول بینهایت با یک هستهی میانی
موجدار با امواج دایروی برخورد میکند .ضمن اینکه ،شعاخ و ضخامت جداره -
ی داخلی 𝑖𝑅 و 𝑖 ℎو شعاخ و ضخامت جدارهی خارجی 𝑜𝑅 و 𝑜 ℎمیباشند
و دیوارهی داخلی پوسته هم کامال ً جاذب فرض شده است .محی آکوستیکی
درون ،میان و بیرون از پوستهی دو جداره به ترتیب توس } 𝑖𝑐 ،{𝜌𝑖 ,
}  {𝜌2 , 𝑐2و } 𝑜𝑐  {𝜌𝑜 ,توصیف میشوند.
فرمولبندی مساله
تئوری مرتبه اول تغییر شكل برشی()FSDT
میدان جابجایی تئوری مرتبه اول برای یک پوستهی استوانهای به صورت
زیر بیان میشود:
()1
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فاصله از سطح میانی میباشد .معادالت حرکت  FSDTبرای یک پوسته ی
استوانهای به صورت زیر بیان میگردند:
()0

T j /2

سطح میباشد[.]24
مدلسازی هستهی موجدار
برای مدلسازی هستهی موجیشکل از مدل ارائه شده توس برگمن[]12
استفاده میشود .همانگونه که در شکل  2مشاهده میشود در این مدل با
در نظر گرفتن یک موج کامل از پوستهی موجدار ،سفتیهای این موج در
راستاهای شعاعی 𝑟𝑐 ،محوری 𝑧𝑐 و چرخشی 𝛽𝛽𝑐 به کمک فنرهایی مدل -
سازی میشوند.
مقادیر محاسبه شده برای این سفتیهای معادل به صورت زیر میباشند:
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چرخو های راستای عمودی نسبت به سطح میانی تغییرشکل نیافته و 



I kj 

که در اینجا I k ،اینرسی جرمی و   jچگالی جر هر پوسته به ازای واحد

()13

راستای محوری ،محیطی و شعاعی میباشند .همچنین, j ،
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که در اینجا u 0 ,v 0 ,w 0 ،جابجاییهای پوسته در سطح خنثی در
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و همچنین 𝜈 ،نساابت پواسااون ℎ𝑐 ،ضااخامت پوسااتهی موجدار 𝐸 ،مدول
یانگ 𝑎 ،شعاخ سطح میانی پو سته موجدار 2𝑙 ،طول یک موج کامل𝑆𝑐 ،
طول خ میانی یک موج کامل 𝑏 ،شعاخ موج و  fدامنهی موج میباشد.

www.SID.ir

Archive of SID

)𝛼(𝐹 هم ضااریبی میباشااد که به زاویهی 𝛼 نقطهی عطف موج وابسااته
می باشاااد .به عنوان مثال ،برای موج های نیمدایرهای که در این جا در نظر
گرفته شااده اساات  𝐹(𝛼) = 1.806میباشااد .برای بدساات آوردن این
سفتی ها به ازای واحد سطح ،به صورت زیر عمل میشود:

2c 
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همچنین جر یک موج کامل محاساابه و بین دو جدارهی بیرونی و داخلی
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ضامن اینکه  n ،ضاریب نیومن میباشاد .عددهای موج برای قسامتهای
میانی و داخلی پوسته هم به صورت زیر تعریف میشوند:
()29
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معادالت ارتعاشات آکوستیكی
هر یک از امواج برخوردی  ، p1Iمنعکس شده

 ،انتقال یافته

و

منعکس شده  p2Rدر محفظهی داخلی انتقال یافته به داخل  pT3را به
صورت زیر میتوان نمایو داد:
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جاییکه  k 1عدد موج سیال متحرک J n ،تابع بسل نوخ اول مرتبه P0 ،
بزرگی موج برخوردی  ، n  0,1,2,... ، i  1 ،فر کانس زاو یهای
و  H n1و  H n2توابع هنکل نوخ اول و دو از مرتبهی  nمی باشاااند .عدد
موج سیال متحرک نیز به صورت زیر تعریف میشود:
()20
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افت انتقال صوت
افت انتقال صااوت ) ، (TLنساابت توان موج برخوردی به توان موج منتقل
شده در یک طول واحد استوانه می باشد و به صورت زیر بیان میشود:
I

W

TL  10 log10

()32
WT
که در اینجا W I ،و  W Tتوان موج برخوردی و منتقل شده در طول واحد
ا ستوانه میبا شند .با ساده سازی رواب  ،رابطهی زیر برای مقدار افت انتقال
صوت بدست میآید:
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شرای مرزی اویلر باید در سطح داخلی و بیرونی پوسته برقرار باشند که به
صورت زیر بیان میشوند:
()21

که در اینجا 𝜌𝑐 ،چگالی هستهی موجدار میباشد.



شرایط مرزی

به صورت یکنواخت توزیع می شود؛ که این جر ا ضافه شده به جدارههای
بیرونی و داخلی به صورت زیر میباشد:

1  n =0 
εn =
,
) 2 ( n >1

P3Tn H n1
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n 0

()33
با نوشتن معادالت ( )0الی ( )1برای پوستههای داخلی و بیرونی و استفاده
pT3n

و  W inجهت جایگذاری در
از شرای مرزی ( )21الی ( ،)31مقادیر
رابطهی فوق بدسااات میآیند .بدلیل وجود ساااری های بینهایت ،از یک
الگوریتم همگرایی ا ستفاده شده ا ست؛ بدین صورت که زمانی مقادیر TL
قابل قبول خواهند بود که در هر فرکانس ،مقدار اختالف  TLبرای دو مود
متناوب ،کمتر از  107 dBباشد.
نتایج عددی
به منظور صحتسنجی ،با قراردادن سفتی فنرهای معادل برابر با صفر ،نتایج
حا صله با نتایج ارائه شده در مرجع[ ,]21برای یک پوستهی استوانهای
دوجداره با شکاف هوا مورد مقایسه قرار گرفت .همانگونه که در شکل  3به
خوبی نمایان میباشد نتایج حاصله از تطابق بسیار خوبی با نتایج مرجع[]21
دارند.
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افت انتقال صوت محاسبه شده برای پوستهی استوانهای دوجداره با هسته ی
)Present study (FSDT
)Daneshjou (CST

موجدار از جنس آلومینیو در شکل  0نمایو داده شده است .مشخصات
پوستهی در نظر گرفته شده به صورت 𝑅𝑜 = ،𝑅𝑖 = 1.789 m
𝑚  𝑎 = 1.794 𝑚 ،1.799و 𝑚  ℎ𝑖 = ℎ𝑜 = ℎ𝑐 = 0.002می -
باشد .ضمن اینکه خصوصیات مادهی آلومینیو مورد نظر 𝑃𝐺 ،𝐸 = 70
 𝜌 = 1.213 𝑘𝑔 ⁄𝑚2و  𝜐 = 0.33میباشد .همانگونه که در شکل
 0به خوبی مشخص میباشد ،فرکانسهای رینگ ،بحرانی و تطابق محاسبه
شده توس فرمولهای ارائه شده در مرجع [ ]22تطابق بسیار خوبی با نمودار
بدست آمده دارند .همچنین نواحی کنترل سفتی ،کنترل جر و کنترل
تطابق در نمودار نمایو داده شدهاند؛ مشخص کردن بازهی این نواحی در
بحث کنترل انتقال صوت از اهمیت ویژهای برخوردارند.
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شكل -3مقایسهای از  TLپوستهی استوانهای دو جداره با مطالعهی
دانشجو و همكارانش[]21

در این مقاله مدلسازی پوستههای استوانهای دوجداره با هستهی موجدار
مورد بررسی قرار گرفت .برای بیان معادالت حرکت پوستههای ایزوتروپیک
داخلی و بیرونی در مدل ارائهشده ،از تئوری مرتبه اول تغییرشکل برشی
استفاده شد .هستهی موجدار میانی هم با فنرهایی با سفتی معادل جایگزین
گردید؛ همچنین ،جر هستهی موجدار به پوستههای استوانهایی داخلی و
بیرونی اضافه گردید .نتایج بدست آمده نشان میدهند که مدل ارائه شده از
دقت بسیار خوبی در بازهی وسیع فرکانسی برخوردار میباشد .ضمن اینکه،

140
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fcoin=19264 Hz

100
80

مدل ارائه شده ،اولین مدلی می باشد که به کمک آن میتوان افت انتقال
صوت پوستههای استوانهای دوجداره با هستهی موجدار را محاسبه نمود.

fr=299.5 Hz
Coincidence
control
4

10

)TL(dB

fcr=9632 Hz

60
40
20

Mass control
3

10

)Frequency(Hz

0

Stiffness control
2

10

-20 1
10

شكل -4افت انتقال صوت پوستهی استوانهای دوجداره با هستهی
موجدار
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